ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EXTRACTE D’ACORDS DE DATA 09/11/2016
Acta de la sessió de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, la Presidència obre la sessió,
sota l’Ordre del dia següent i amb desenvolupament que tot seguit s’indica:
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la darrera sessió.
El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la redacció de
l’esborrany de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local de data 2 de novembre de 2016.
I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat.
2. Despatx Oficial: Correspondència
2016/1449. Donar compte de la Correspondència rebuda en aquesta dependència.
•

Donar compte del requeriment de la justificació de la subvenció per la Gestió forestal
sostenible del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, 2015. Exp.
50/2015.

•

Donar compte de la denegació de subvenció per part de la Subdirecció General de
Programació Turística per la construcció del Casal del Mar de Miami Platja. Exp. 34/2016.

3. Serveis a les persones: Acció Social
2016/1453. Aprovar, si s'escau, el conveni específic entre la Fundació Bancària "la Caixa" i
l'Ajuntament de Mont-roig per afavorir el desenvolupament de les diverses activitats de caràcter
social. Concretament, Projecte de nutrició infantil: Cap nen/a sense un àpat. Beques menjador en
període no escolar sectors més vulnerables.

4. Serveis a les persones: Educació
2016/1466. Aprovar, si escau, les sol·licituds d'aplicació de la tarifa reduïda del servei escolar de les
llars d'infants de titularitat municipal per al curs 2016-2017 presentades pels interessats. Exp. 5 TR.
2016/1467. Aprovar, si escau, la sol·licitud d'exempció de pagament de la tarifa del servei de
transport escolar del curs 2016-2017. Exp. CCBC/12.
2016/1468. Aprovar, si escau, les sol·licituds i les tarifes del servei de transport escolar per al curs
2016-2017 presentades pels interessats. Exp. EMSA/8.
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2016/1469. Aprovar, si escau, les sol·licituds i les tarifes del servei de transport escolar per al curs
2016-2017 presentades pels interessats. Exp. 11.
2016/1470. Aprovar, si escau, la sol·licitud d'exempció de pagament de la tarifa del servei de
transport escolar del curs 2016-2017. Exp. CCBC/13.
2016/1471. Denegar, si escau, la sol·licitud d'exempció de pagament de la tarifa del servei de
transport escolar del curs 2016-2017. Exp. CCBC/14.
2016/1472. Aprovar, si escau, les sol·licituds i les tarifes del servei de transport escolar per al curs
2016-2017 presentades pels interessats. Exp. 16.
2016/1473. Aprovar, si escau, la sol·licitud d'exempció de pagament de la tarifa del servei de
transport escolar del curs 2016-2017. Exp. CCBC/15.
2016/1474. Aprovar, si escau, les sol·licituds d'aplicació de la tarifa reduïda del servei escolar de les
llars d'infants de titularitat municipal per al curs 2016-2017 presentades pels interessats. Exp. 6TR.

5. Serveis Econòmics: Intervenció General
2016/1454.
pagaments.

Aprovació, si s'escau, de despeses, reconeixement d'obligacions i ordenació de

2016/1455. Desestimar, si s'escau, la baixa de les liquidacions de la Taxa per la recollida, incineració
i eliminació de residus sòlids urbans dels exercicis 2013, 2014 i 2015 d'uns habitatges no venuts. Rec
11108/2016.
2016/1456. Desestimar, si s'escau, la baixa de les liquidacions de la Taxa per la recollida, incineració
i eliminació de residus sòlids urbans dels exercicis 2013, 2014 i 2015 d'uns habitatges no venuts. Rec
11109/2016.
2016/1457. Aprovar, si s'escau, el padró fiscal corresponent a l'Impost sobre l'Increment del valor
de terrenys de naturalesa urbana. Exp. 2016-9.
6. Serveis Econòmics: Promoció Econòmica, Desenvolupament i Subvencions
2016/1465. Acceptar, si s'escau, la subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua per actuacions
d'abastament en alta. Exp. 30/2016.
7. Serveis Interns: Contractació i Serveis Públics Generals

2016/1451. Contractar, si s'escau, els serveis d'una consultoria per a l'avaluació ambiental estratègica
simplificada a resultes de la modificació puntual del POUM, pel que fa al sector SUD1 Les Femades.
Exp. 2016/256.
2016/1452. Aprovar, si s'escau, el lloguer de llums de Nadal pel municipi. Exp. 2016/266.

8. Serveis Interns: Recursos Humans, Organització i Règim Intern
2016/1450. Contractar, si s'escau, els serveis d'execució de les proves psicotècniques al Sr. Andreu
Antolín i Llaurado, psicòleg clínic de l'empresa Consulting i Assessorament Psicològic, per als
aspirants a la Borsa de Treball d'Agents de la Policia Local. Exp. 17/2016.

9. Serveis territorials: Disciplina i sancions
2016/1461. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador, expedient administratiu
ES78/2016VP, per la presumpta comissió d'una infracció recollida a l'Ordenança reguladora del bon
ús de la via pública i els espais públics de Mont-roig del Camp.
2016/1462. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador, expedient administratiu
ES79/2016VP, per la presumpta comissió d'una infracció recollida a l'Ordenança reguladora del bon
ús de la via pública i els espais públics de Mont-roig del Camp.
2016/1463. Iniciar, si escau, el corresponent procediment sancionador, expedient administratiu
ES80/2016VP, per la presumpta comissió d'una infracció recollida a l'Ordenança reguladora del bon
ús de la via pública i els espais públics de Mont-roig del Camp.
2016/1464. Resolució, si escau, del procediment sancionador abreujat, expedient administratiu
ES64/2016PA, com a presumpte responsable d'unes infraccions administratives sobre la tinença
d'animals.

10. Serveis territorials: Llicències
2016/1458. Iniciar, si escau, el corresponent expedient de procediment d'esmena de deficiències per
a l'exercici de l'activitat de comerç destinat a farmàcia a l'av. de Barcelona, 158 de Miami Platja. Exp.
35/2016 ANC.
2016/1459. Comunicar, si escau, l'incompliment dels requisits de formalització del règim de
comunicació per l'exercici de l'activitat d'autoescola i acadèmia nàutica a l'av. de Barcelona, 53-57,
local 3 de Miami Platja. Exp. 08/2016 Annex III.
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2016/1460. Iniciar, si escau, el corresponent expedient de procediment d'esmena de deficiències per
a l'exercici de l'activitat d'associació d'entrega d'aliments i ajuda a l'av. de Barcelona, 148 de Miami
Platja. Exp. 21/2016 ANC.

11. Serveis territorials: Planejament, gestió, medi natural i sostenibilitat
2016/1477. Aprovació definitiva, si escau, del Projecte d'urbanització del polígon d'actuació
urbanística PAU carrer Sevilla, del terme municipal de Mont-roig del Camp, tramitat i promogut pels
seus propietaris. Exp. 10/2013 PG.

12. Afers sobrevinguts
2016/1478. Aprovar, si s’escau, la contractació de 5 persones per un període de 6 mesos pel
programa de Garantia Juvenil 2016 subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya. Exp. 37/2016.

13. Precs i preguntes
El president aixeca la sessió.

